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O legislativo nacional não tem primado, na fluente legislatura, pela atividade criadora. Quando 
existe tanta coisa a criar, em proveito de nossa organização econômica, mormente no campo 
deserto e abandonado da agricultura, o legislador patrício parece comprar-se em alterar, para 
pior, o que já feito e bem feito. São dessa ordem de empreendimentos as tentativas de 
mutilação nos textos do Código Civil precisamente o nosso maior monumento jurídico, que 
deveria  merecer o respeito, da posteridade, até mesmo em homenagem aos grandes espíritos 
brasileiros, e entre eles Ruy Barbosa e Clóvis Beviláqua, que luminosamente se empenharam 
em sua composição. 

Duas dessas tentativas, provocando o clamor dos estudiosos, agitam-se, atualmente, no 
legislativo federal.  

Uma delas surpreende por partir de um advogado com larga projeção nas atividades forenses 
do país: o Sr. Plínio Barreto. Trata-se do projeto com o qual, objetivando eliminar suposto 
incapacidade civil da mulher casada, consignada no artigo 6.º n.º II do Código Civil, o ilustre 
deputado udenista vai ao supremo exagero de sugerir a revogação dos artigos 242 e seguintes 
do mesmo código. Esses dispositivos são, sabidamente, paralelos aos artigos 235 e seguintes, 
que se referem á capacidade do marido. Uns e outros restringem a capacidade de ambos os 
cônjuges, no terreno da atividade econômica, em benefício da família. E como as restrições ao 
marido não seriam igualmente suprimidas. Segue-se que o projeto Plínio Barreto deixa, no 
casamento, o marido relativamente incapaz, e a mulher, solta e livre como um pássaro. Trata-
se de uma tentativa graciosa, sem dúvida, mas que, sem mais nem menos, se lograsse êxito, 
subverteria toda a organização econômica da família brasileira. 

A outra tentativa provem do professor baiano Sr. Alciomar Balieiro, também representante 
udenista, e propõe a supressão da obrigatoriedade da escritura pública tal como impõe o 
artigo n.º 134 do Código Civil  

Baseia-se o parlamentar udenista, em justificação, nos fragílimos argumentos seguintes: a) que 
o sertanejo acha penoso, para a celebração de seus contratos, procurar os cartórios das sedes 
das comarcas; b) que a escritura pública se apresenta, na atualidade, como sebenta velharia 
filipina, e c) que os registros imobiliários (e até mesmo os inexistentes cadastros das 
repartições fiscais.) suprem todos os múltiplos e complexos requisitos da escritura pública. 

A fundamentação do projeto faria apenas sorrir, se não constituísse pesada ameaça á 
estabilidade e á perfeição de nosso sistema contratual.  

Não haveria legislador sensato que, ao projetar uma lei, pensasse apenas na minoria, que é o 
sertanejo, em detrimento da maioria, composta das massas humanas que se concentram nas 



cidades. O fazedor de leis que assim agisse, procederia como o poeta lusitano Eugênio de 
Castro, que se jactava de escrever os seus versos "para raros, apenas..." 

Também a fobia contra as maneiras antigas se indica, aos espíritos serenos, com atividade mal 
pensada. Se quiséssemos reformar tudo quanto se fazia ao tempo da codificação filipina, 
teríamos que modificar, também, como exemplo admissível, o modo de andar. E seria muito 
penoso para a criatura humana, nesta altura dos séculos caminhar com as mão e os pés, ao 
mesmo tempo... Os códigos dos povos obedecem a uma linha construtiva tradicional, que não 
pode ser alterada aereamente, por mero capricho de perpetuar nomes individuais em novas 
leis. 

E quanto aos registros ou cadastros, esse jamais foram, não são atualmente e nunca poderiam 
ser formas de contratos. A anotação e a perpetuação do contrato só absurdamente poderiam 
ser confundidas com a sua forma. Quando todas atividades tendem, no mundo 
contemporâneo para o contínuo aperfeiçoamento técnico e para a especialização mais 
rigorosa, é estranho que alguém, com fama de douto, procure subtrair das mãos dos 
jurisperitos a elaboração dos contratos para entregá-la ás funambulescas construções da 
multidão anônima. 

O projeto do professor e deputado baiano encontrou sadia repulsa em todo o país, 
notadamente por partes das associações de juristas e advogados. Ocorre-nos, de imediato, o 
pronunciamento da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, aprovando por 
unanimidade, contra o projeto, o brilhante e completo parecer do insigne advogado Sr. José 
Maria D'Avila. Vemos, também, na ordem do dia, através do noticiário da imprensa, a 
manifestação, contraria ao projeto, do Instituto dos Advogados de São Paulo, mediante 
parecer desse culto e lúcido, jurista que é o Dr. Djalma Forjaz Junior. E temos em mão, como 
objeto deste comentário, o folheto de tão salutar repercussão em nossos meios jurídicos, 
subordinado ao título "Da escritura pública como requisito substancial do ato jurídico" e 
devido ao ilustre tabelião e cultor do direito Dr. José J. de Sá Freire Alvim. Esse trabalho, tal 
como os anteriormente citados, submete o intempestivo projeto critica enérgica e  robusta, de 
modo a pulverizar a desastrada tentativa de reforma. Invocando as lições dos mais altos 
mestres nacionais  e estrangeiros, entre eles João Mendes, Clóvis Beviláqua, Soriano de Souza 
e Filadelfo de Azevedo, demonstra-se, aí, de modo irrefutável, que a eliminação da escritura 
pública, ou seja, do contrato instrumento tecnicamente, implantaria em nosso país a 
desordem contratual e a insegurança econômica, no campo das convenções privadas. É mais 
ainda, que a dispersão resultante do sistema proposto, passaria, de pronto, a impossibilitar a 
atividade fiscal, e projetaria não sabemos que reflexos nos próprios resultados dos orçamentos 
públicos, estaduais e federais. 

Os estudos como os referidos acima evidenciam que a inteligência e a serenidade ainda 
predominam no pensamento nacional, e que, assim sendo, os demais representantes do povo 
saberão repelir as tentativas anarquizantes, com as quais, talvez por secreto desígnio, se 
procura tumultuar a vida jurídica do país. 

A Associação agradece a todos que tem enviado colaboração ao seu Boletim. 


